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BAZAR
MISSIONÁRIO

Domingo, dia 04 de Dezembro/2016
Após o culto Diurno/Noturno

a renda será totalmente revertida para missões
“anunciem a sua glória entre as nações,
seus feitos maravilhosos entre todos os povos.” Sl 93:3
Adultos

Nova Geração

Atividades

Programação
Escola Bíblica

Ele nos entende
Será que alguém sabe o que estou
passando? Será que entendem meu sofrimento?
Será que é só comigo?
Ao olhamos para Hebreus 4.15 “Porque não
temos sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi ele
tentado em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado”. Podemos notar que o Senhor
Jesus sabe bem o que passamos e como
passamos, pois o texto diz que Ele passou por
situações de tentação, mas sem pecado. Você
pode argumentar, “mas com essa comparação
fica difícil, pois foi o Senhor Jesus”. Voltemos ao
texto “... à nossa semelhança, mas...”, isso é para
que não achemos que o que passamos é
impossível de enfrentar, de certa forma com os
nossos recursos será impossível mesmo.
Será que alguém entende que estou
passando? Ao levantarmos essa questão o que
colocamos em jogo é a bondade de Jesus Cristo,
questionamos o seu caráter que é justo e bom.
Pois o Senhor Jesus sabe bem o que estamos
passando e como estamos passando. Além de
saber o que estamos passando o próprio Senhor
oferecer a solução para enfrentarmos o que
passamos, Ele se compadece de cada um de nós,
a palavra compadecer tem sua origem em
“sumpatheo” (grego) origem da nossa palavra

simpatia, ter o mesmo sentimento, simpatizar
com, sentir muito por, ter compaixão de.
Assim quando a sensação de se sentir só,
desamparado achando que ninguém está se
importando com você saiba que o Senhor Jesus
simpatiza-se com suas dificuldades, Ele sabe e
entende cada uma dos desafios que
enfrentamos, todos os dias precisamos ser
lembrados desta verdade, para não deixarmos
que a mentira de se sentir abandonado invada
os nossos corações. Pois o próprio Senhor Jesus
disse que sempre estaria conosco.
(Baseado no livro de Paul Tripp, Sexo e Dinheiro- Prazeres
que desapontam e a graça que satisfaz, pg 169)
Wagner Fonseca
wfonseca@ibcu.org.br
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ATIVIDADES
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando
Sábado
09h00 - Teatro

Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos

CONTATOS
Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br
/ibcucampinas

/ibcu

secretaria@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES
Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br
Itaú
Ag: 6548 CC: 26.468-5

Bradesco
Ag: 2297-7 CC: 5454-2

Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo.
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

ANIVERSARIANTES

27/11
Alana Rezende
Ariel Mogor
Ricardo Domingues
Victória Camargo
28/11
Claudio Camargo
Leonardo Torres
Maria Santana
Mariana Calipo
Marísia Silva
Rogério Silva
Thiago Almeida
Udo Fiorini
Vera Bui

29/11
Guilherme Neves
Guilherme Cruz
30/11
Carlos Panarelli
Henrique Braga Jr.
Luciana Franchini
Pedro Siena
Rudnei Cavalheiro
Welley Silva Neto
01/12
Bruno Oliveira
Carlos Silva
Nicolle Mingone
Paula Oliveira

02/12
Dominic Lipsi
Jonatas Santos
Letízia Lukas
Liv Dias
Marília Silva
Marylu Mallis
Milton Brandão Jr
03/12
Alessandra Bonfim
Antonieta Goethe
Paulo Kallaur

Notícias do Campo
Trabalhar em equipe sempre é uma alegria. No contexto da
Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, mais
especificamente no âmbito de nossa equipe para o
continente (IFES América Latina), seguimos aprendendo a
cada dia o valor de contar com os dons e as capacidades
diversas em uma equipe que tem se desdobrado através de
muitas viagens e no apoio estratégico em várias áreas.
Para mim, o privilégio e a responsabilidade têm sido ainda
maiores desde a saída para um merecido tempo de
sabático de nosso secretário regional para a América Latina,
o amigo David Bahena. Enquanto ele aproveita esse tempo
para se preparar ainda melhor para a missão, através de um
curso no Fuller, em Pasadena, Califórnia, por aqui busco
acompanhar a nossa bela equipe, apoiando-lhes em seu
ministério estratégico em cada rincão do continente. Aqui
vai um rápido panorama de boas notícias e projetos em
curso.
No final de julho Ruth e eu tivemos o prazer de ministrar
juntos no Encontro de Formação de Líderes (ENFOL), em El
Salvador, com cerca de 130 líderes estudantis e obreiros do
México, América Central e Panamá. Para nós, um dos
pontos alto foi compartilhar sobre a dimensão da família no
ministério.
Em setembro, aproveitando para também celebrar os 34
anos da Comunidad Cristiana Universitaria (CCU) na Bolívia,
participei de duas reuniões estratégicas com assessores,
também com líderes estudantis e profissionais para pensar
os próximos passos da obra estudantil naquele país.
Depois, ainda em setembro, celebrando os 50 anos do
Movimiento Evangélico Universitario Venezolano (MUEVE),
na região Oriente, em Cumaná. Em meio a tempos difíceis,
ver a fidelidade tanto de pioneiros como a paixão pela
missão das novas gerações estudantis, é um presente e
inspiração de Deus para outros movimentos da região.
Muitos que estão longe perguntam da família. Estamos
bem, creio que mais adaptados a São Paulo (já são quase 3
anos desde que voltamos do nosso querido Uruguai!). Ana
Júlia com quase 18, está na reta final para os exames de
entrada na universidade e Carolina já com 13. As pequenas
crescem.
Muito obrigado pelo suporte e carinho a toda nossa família
em missão.
Ricardo Borges e Ruth

borgesrw@gmail.com

ESCOLA BÍBLICA

9h30 às 11h00

Curso
Métodos de Estudos Bíblicos e
Dificuldades Bíblicas

Professor

Local

Marcelo Feltrin

C3

A História das Missões

Paulo Adolfo

C4

O Rei Salomão e as tentações de sexo,
dinheiro e poder

Alex Souza e Leonardo Salgado

C5

As Parábolas de Jesus

Willing Sgnolf

C6

Pneumatologia | O Espírito de Deus
e a sua atuação

Vlademir Hernandes

PS

Curso

Professor

INFANTIL

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Local
Diversas

PREAS

Oração

Bruno Boroto

Chalé 2

JOVENS

A fé na era do Ceticismo

Ariel Mógor e Glauco Moreira

MZ

Curso

Professor

Local

Conversa Franca: De pai para filho

Ministério de Homens

C3

Teologia de Cristo

Marcelo Berti

C5

Classe de Integração

Ministério de Integração

C6

-

-

Tenda

Preletor
Fernando Leite
-

ADULTOS

Noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

ADOLESCENTES
CULTOS

ADULTOS

9:30
Ageu: Ponha Deus no
Seu devido lugar

Preletor
Fernando Leite

18:00
Ageu: Ponha Deus no
Seu devido lugar

INFANTIL

-

-

-

ADULTOS

Apresentação
de

BEBÊS
A próxima

apresentação de bebês
será no culto do dia

22 de Janeiro

se você deseja apresentar seu bebê,
entre em contato com a secretaria.
secretaria@ibcu.org.br
(19) 3289-4501

Próximo Domingo!

Ceia do Senhor

04 de DEZEMBRO às 08h30
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ADULTOS

NOVA GERAÇÃO

ÚLTIMO DIA PARA AS INSCRIÇÕES!
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ANOTAÇÕES

12 Homens com uma missão: Ageu: Ponha Deus no Seu devido lugar - Texto: Ageu | Preletor: Fernando Leite
Introdução
Onde estavam na história?
Ed 1.1-4

1ª Mensagem: Confronto ao procedimento do povo
Problema abordado
Ag 1.2-5

Resultados colhidos
Ag 1.5-7,9-11; Mt 6.33

Adultos

Onde aparece Ageu?
Ag 1.1; Ed 5.1

Palavra dada, vida mudada
Ag 1.7-8,12

ANOTAÇÕES

2ª e 3ª Mensagens: Encorajamento do povo
Palavra de encorajamento
Ag 1.13-15

Membresia

Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Fabio Figo
- Maria Rita Guerin
- Ana Carolina Figo - Laura Barreto
*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros.
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo
serão automaticamente aceitos como membros.

Membros recebidos por transferência:

Um novo encorajamento
Ag 2.1-9

- Rafael Clemente
- Fabio Dias
- Danira Clemente

- Paulo C. Batista Jr. - Marcia Rocha
- Daniel Nauvirth
- Raquel Batista

Membros recebidos por testemunho:

- Roberta F. Toaldo - Wilson Ferreira

Membro desligado por solicitação:

- Marc Pastré

4ª e 5ª Mensagens: Promessa de bênção
A partir de hoje...
Ag 2.10-19

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente com Alexandre e
Paula Oliveira pelo nascimento do Thomas no dia
21/11. Que o Senhor dê aos pais força, graça e
sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Num futuro distante
Ag 2.20-23

Conclusão: A mão de Deus...

O presidente da IBCU convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às
09h00 horas, do dia 27 de novembro de 2016, na
sede da igreja, para tratar da seguinte ordem do dia:
elegerem membros do Colegiado (Presidente, 1o.
Vice-Presidente, 2o. Vice-Presidente, 1o. Secretário,
2o. Secretário, Coordenadores e Anciãos), Diáconos e
Diaconisas, Membros do Conselho Fiscal. Caso não
haja quorum suficiente, a Assembleia fica
convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia
e local, 15 (quinze) minutos após, com qualquer
número de membros e permanecerá aberta até 30
(trinta) minutos após o encerramento do culto da
noite, isto é, 20h00 (vinte horas), quando então o
presidente declarará encerrada a Assembleia e os
membros da Comissão de Indicação recolherão as
cédulas de votação.

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.ibcu.org.br/boletim

